
المحاضرة الثانية عشر

المقصود بالهليــــــــة

ويقصد بها صلحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل باللتزامات.

.�والهلية تعتبر من مميزات الشخصية، حيث تكتسب الهلية منذ بداية الشخصية، أي منذ ميلد الشخص حيا

ويفرق الفقه بين نوعين من الهلية :

أهلية الوجوب :

وتعني صلحية الشخص للتمتع بالحقوق والتحمل باللتزامات، بصرف النظر عن سن الشخص وقدراته الدراكية.

أي تثبت لعديم التمييز، وللمميز، والبالغ، والمجنون، والسفيه، والمحجور عليه، على حد سواء.

أهلية الداء 

ويقصد بها المقدرة الرادية التي يقرها القانون للشخص فيكون صالحا لداء ما عليه من التزامات تجاه الغير.

 وهي تختلف عن أهلية الوجوب، فهي مرتبطة بالرادة، حيث يتطلب فيها القانون قدرا من الدراك لدى الشخص، حتى
يكون على بينة مما يريد أن يلتزم به.

عديم التمييز، فليس له أهلية أداء.
ناقص التمييز، وله أهلية أداء ناقصة.

كامل التمييز، ويكون له أهلية أداء كاملة.

:Tمحضا Tتصرفات نافعة نفعا

وهي تكون نافذة ولو صدرت من صبي مميز غير راشد.
:Tمحضا Tتصرفات ضارة ضررا

وهي ل تكون صحيحة ونافذة إل إذا صدرت من شخص كامل الهلية.
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تصرفات دائرة بين النفع والضرر: 

وهي ل تكون صحيحة ونافذة إل إذا صدرت من كامل الهلية.

 فحجم الدراك يتدرج مع تدرج السن. كما قد يرتبط الدراك بعوامل أخرى، مرضية وسلوكية ، وهذا ما يسمى بعوارض
الهلية ( الجنون - العته - السفه - الغيبة ). ويقسم المشرع حياة النسان بالنظرإلى مقدرته على التمييز إلى ثلثة مراحل :

- مرحلة انعدام التمييز1
- مرحلة التمييز2
- مرحلة الرشد3

المقصود بمرحلة انعدام التمييز :

 وتمتد منذ الميلد وحتى السابعة. ول يكون للشخص أهلية أداء فى هذه المرحلة. ويأخذ ذات الحكم المجنون والمعتوه. وهذه
قرينة ل تقبل إثبات العكس.

وتصرف هؤلء يكون باطلT بطلناT مطلقاT ويتعلق بالنظام العام.

 سنة، ويأخذ ذات الحكم السفيه وذو الغفلة. وتصرف هؤلء يكون :21وتمتد من السابعة وحتى 
1.Tمحضا Tإذا كان نافعا نفعا Tصحيحا -
2.Tمحضا Tضررا Tإذا كان ضارا Tوباطل -
 - وموقوفاT، على إجازة الصبي نفسه عندما يبلغ سن الرشد أو على إجازة وليه، إذا كان دائراT بين النفع والضرر وهنا نكون3

أمام حالتين (حالة الصبي المأذون له (*) ، حالة الصبي الجير (*) ).

المقصود بمرحلة الرشد:
  سنة قمرية متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه. أي دون أن يصيبه عارض من عوارض21وتمتد بعد بلوغ الشخص سن 

الهلية , و تستمر الهلية حتى وفاته.

وفي هذه اpلمرحلة يكون الشخص أهلT لمباشرة كافة التصرفات القانونية.

وهذه الحالت هي :
الجنون :

 هو مرض يصيب العقل فيفقد الشخص قدرته على التمييز والدراك. ويثبت الجنون بتقرير من أهل الخبرة. ويلزم لعتبار
 الشخص مجنونا حكم قضائي بالحجر عليه. فالصل أن الشخص البالغ كامل الهلية. ويترتب على الحجر اعتبار تصرفات

 الشخص باطلة بطلناT مطلقاT. وإذا أqصيب الشخص بالجنون قبل بلوغ سن الرشد يكتفى بتمديد الولية بحكم من المحكمة،
دون حاجة للحجر عليه.

العته :
هو كالجنون ولكن بصورة أقل عنفا، ويثبت بتقرير أهل الخبرة. ويترتب على العته ذات الثار المترتبة على الجنون.
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السفه :
 هو عيب يصيب سلوك الشخص بحيث يتصرف على خلف ما يوجبه العقل والشرع. ويلزم لعتبار الشخص سفيهاT صدور

 حكم بالحجر عيه. ويقدر القاضي السفه في ضوء العرف بين الناس، أى يأخذ فى العتبار مركز الشخص الجتماعي
ومحيطه الخاص، وذلك وفقا لمعيار الرجل المعتاد.

الغفلة :
هي حالة يكون عليها الشخص فل يهتدى عند تصرفه إلى ما يحقق مصالحه بالشكل المعتاد :

.Tكأن يغبن الشخص في ترفه غبنا فاحشا -

حكم تصرفات ذو الغفلة هى ذات أحكام تصرفات السفيه .-

بالحجر:
صحيحة نافذة، ما لم يثبت أنها نتيجة استغلل أو تواطؤ يضر بالسفيه.

التصرفات بعد قيد طلب الحجز او بعد الحجر
-صحيحة، إذا كانت نافعة.1
-وباطلة، إذا كانت ضارة.2
-وغير نافذة، إذا كانت دائرة بين النفع والضرر، أى موقوفة على إجازة الشخص نفسه أو وليه الذى ينوب عنه.3

رغم كمال أهلية الشخص فقد تنشأ أحوال تمنع الشخص من التصرف في أمواله بشكل قانوني ومباشر، وهذه الموانع :

الموانع الذاتية:

تتمثل في عجز جسماني شديد نتيجة عاهة تعيق الشخص عن التعبير عن ارادته بشكل سليم. والموانع الذاتية هي اجتماع :

 الصمم والبكم ، أو الصمم والعمى ، أو العمى والبكم ، فى الشخص، فيلزم تعيين مساعد قضائي له، يعاونه في تصرفاته،
 لعدم مقدرته على التعبير عن ارادته بشكل سليم. وعدم تعيين مساعد قضائي ل يبطل تصرفات الشخص، فالصل أنه كامل

الهلية، على عكس ما إذا كان المر يتعلق بتعيين ولي، أو وصي.

الموانع المادية :

 هي ظروف مادية تحول دون مباشرة الشخص التصرف فى أمواله. كما في حالة القوة القاهرة التي تحول بين الغائب
والمفقود وبين العودة إلى موطنهما.

ويجوز للمحكمة تعيين وكيل لدارة أموال الغائب والمفقود، إذا لم يكن له من يمثله.

ويقصد بها وقوف القانون حائل بين الشخص وبين استعمال ارادته.

الموانع القانونية: 
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 كالحجر على الشخص أو الحكم بسجنه. فبذلك تتقيد حريته ول يستطيع التصرف في أمواله. فتصرفات المحكوم عليه،
 بإستثناء الوصية والوقف، تكون باطلة إذا لم يحصل على إذن من المحكمة لبرامها. بل إن المحكمة لها تعيين القيم على

أمواله إذا رفض هو اختياره، وطلب الدائنون ذلك.

المقصود بالذمة المالية :

 ويقصد بها مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من التزامات. فالذمة المالية هي الوعاء لحقوق الشخص والتزاماته،
 وتقوم بصرف النظر عن وجود هذه الحقوق أو اللتزامات. وتكون الذمة المالية دائنة إذا كان العنصر اليجابي لها

 (الحقوق) أكبر من العنصر السلبي (اللتزامات). وما يدخل في الذمة المالية من حقوق والتزامات يجب أن يكون ذو طبيعة
.Tمالية. وعلى ذلك ل يدخل فيها الحقوق اللصيقة بالشخصية، كالحق في التعبير، مثل

عرف الهلية .

بين نوعي الهلية .

بين مراحل أهلية الداء .

ما عوارض الهلية ؟

ما حكم السفيه ؟

ما موانع الهلية ؟

ما أثر الوفاة على الذمة المالية ؟
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